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Sdělení ČASPV – 2017 – 7                                                                                    Praha 10.09.2017 

 

 
Vážení předsedové a sekretáři KASPV, vážení členové ČASPV 
 

zasíláme pravidelné Sdělení ČASPV 2017 – 7 po schůzi vedení Metodické rady ČASPV dne 
17.08.2017, po jednání VV ČASPV dne 04.09.2017 a dalších jednáních. 
 

METODICKÁ OBLAST 
Termínová listina centrálních akcí  2017 
 Na:  http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/ je 
zveřejněna termínová listina centrálních akcí na rok 2017. Vzhledem k současnému pravidlu 
minimálně ekonomické vyrovnanosti (bez ztráty) u pořádaných akcí se mohou v průběhu 
roku objevit změny v této termínové listině. Z tohoto důvodu dochází k průběžné aktualizaci 
akcí. Změny jsou zveřejňovány na webových stránkách ČASPV. 
 

Termínová listina centrálních akcí 2018 
 Metodická rada ČASPV v současné době připravuje návrh termínové listiny 
centrálních akcí na rok 2018. 
 Tato termínová listina bude rozeslána jednotlivým KASPV do konce září 2017 tak, aby 
mohly KASPV předběžně připravovat svoji termínovou listinu na rok 2018. Termínovou listinu 
centrálních akcí bude projednávat VV ČASPV na své schůzi 9. 10. 2017. Po schválení vám 
zašleme definitivní termínovou listinu, která bude také umístěna na webu ČASPV. 
 
Soutěž mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“ 
 Republiková soutěž ČASPV – Medvědí stezkou se konala o víkendu 16.- 18.06.2017 
v Kletečné u Humpolce. Akci organizovala a řídila Komise cvičení a pobytu v přírodě MR 
ČASPV. 
 Soutěže se zúčastnilo 144 dvoučlenných hlídek z 11 krajských asociací. 
 Více podrobností na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1999-soutez-mladeze-v-
prirode-%22medvedi-stezkou%22.html. Výsledky (v Souborech ke stažení) a fotografie 
naleznou zájemci na:  

 http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-
prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/  

 http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_CASPV_Medvedi_stezkou_170616_-
_18_Kletecna_u_Humpolce/  

 
Letní slavnosti žactva a mládeže 
 Ve dnech 23. – 25.06.2017 se v prostředí Sportcentra ČASPV Doubí u Třeboně konaly 
Letní slavnosti žactva a mládeže, kterých se zúčastnilo 86 dětí a 10 vedoucích. 
 Účastníci akce soutěžili v 9 disciplínách, které prověřily tělesnou zdatnost, obratnost i 
jejich vědomosti (překážková dráha, discgolf, crossminton apod.). Po ukončení soutěží byly 
pro zájemce připraveny i workshopy (lukostřelba, nízké lanové aktivity, airfloor apod.) 
V neděli byl program Letních slavností ČASPV ukončen orientačním závodem. 
 Více podrobností naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2005-letni-
slavnosti-zactva-a-mladeze.html. Fotodokumentaci z akce naleznou zájemci a na: 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/terminova-listina-centralnich-akci/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1999-soutez-mladeze-v-prirode-%22medvedi-stezkou%22.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1999-soutez-mladeze-v-prirode-%22medvedi-stezkou%22.html
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-cviceni-a-pobytu-v-prirode/vysledky-soutezi-fotogalerie/
http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_CASPV_Medvedi_stezkou_170616_-_18_Kletecna_u_Humpolce/
http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Republikova_soutez_CASPV_Medvedi_stezkou_170616_-_18_Kletecna_u_Humpolce/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2005-letni-slavnosti-zactva-a-mladeze.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2005-letni-slavnosti-zactva-a-mladeze.html
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http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Letni_slavnosti_zactva_a_mladeze_Sportcentrum_CASPV_v_DO
ubi_U_Trebone_170623-25/. 
 
„Novinky“ 

Sledujte změnu termínu konání republikové soutěže ve florbalu. Konečné datum je 2. 12. 
2017. 
Republiková soutěž v TeamGym se bude konat 11. 11. 2017 jako součást Českého poháru 
– Prospect cup (ČGF). 
 

Měsíc věží a rozhleden 
 V úterý 05.09.2017 se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo slavnostní zahájení 
projektu Měsíc věží a rozhleden. 
 Měsíc věží a rozhleden bude zahájen Dnem věží a rozhleden 28.09.2017 se 
sběratelským 4pohledem na několika místech ČR. 
 Více informací na: http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2027-projekt-mesic-vezi-a-
rozhleden-slavnostne-zahajen.html.  
 
 

EKONOMICKÁ OBLAST 
Financování sportu – dotace MŠMT 
 V minulých dnech obdržela ČASPV informace (informace byla zveřejněna na webu 
MŠMT) o přidělení prostředků z Programu III, kdy finanční prostředky by měly být vyplaceny 
v průběhu září 2017. 
 Bližší informace o Programu IV (údržba) by měly být známy v polovině září 2017. 
 Velkou neznámou je současné době Program X – Projekty pro sportování veřejnosti. 
K rozdělení prostředků z tohoto programu dosud nedošlo. V následujícím období bude 
jmenována nová poradní expertní komise, která na základě upravené metodiky schválí 
formální kontrolu žádostí a navrhne další postupy v rámci vyhlášeného programu. Na základě 
doporučení komise může být program upraven, případně zcela zrušen. 
 
Povinné zveřejňování smluv 
 Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, stanoví, že jsou povinně zveřejňovány 
soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. 
např. MŠMT, krajský úřad, městský úřad apod.) a hodnota plnění přesahuje 50 tis. bez DPH. 
 Bude-li tedy TJ/SK/RC/KASPV uzavírat s výše uvedenými subjekty smlouvu 
s uvedenou hodnotou plnění, pak musí být tato smlouva povinně zveřejněna v tzv. registru 
smluv (dostupný na http://smlouvy.gov.cz). Povinnost zveřejnit smlouvu má „státní“ subjekt. 
 Doporučujeme TJ/SK/RC/KASPV, aby si zveřejnění smlouvy v registru smluv 
zkontrolovaly. 
 Další informace – viz příloha tohoto Sdělení. 
 
CASHBACK karta ČASPV 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, je pro příznivce ČASPV je připravena 
Premium karta asociace s funkcí CASHBACK. Tato nová karta (nejde o platební kartu) naší 
organizace je pro každého příznivce ČASPV připravena zdarma jako výraz poděkování za jeho 

http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Letni_slavnosti_zactva_a_mladeze_Sportcentrum_CASPV_v_DOubi_U_Trebone_170623-25/
http://vitaaa.rajce.idnes.cz/Letni_slavnosti_zactva_a_mladeze_Sportcentrum_CASPV_v_DOubi_U_Trebone_170623-25/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2027-projekt-mesic-vezi-a-rozhleden-slavnostne-zahajen.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2027-projekt-mesic-vezi-a-rozhleden-slavnostne-zahajen.html
http://smlouvy.gov.cz/
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přízeň. Další informace naleznou zájemci v příloze Sdělení 2017 - 2. Zájemci o tuto kartu se o 
ni mohou přihlásit na e-mailu: kubikova@caspv.cz.  
 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 A WG 2019 
Hromadná skladba dospělých 
 V průběhu letních měsíců byl zpracován dopis cvičencům č. 4, na webových stránkách 
bylo zveřejněno metodické video a popis skladby. 
 Veškeré aktuální informace naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-
wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/.  

 
Výběrové řízení na pódiové skladby ČASPV 
 Komise HPF Metodické rady ČASPV vypsala výběrové řízení na pódiové skladby ČASPV 
pro XVI. Všesokolský slet 2018. 
 Vybrané sklady budou zařazeny do bloku skladeb, kterým se na Sletu bude 
prezentovat ČASPV. 
 Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny v Souborech ke stažení na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2021-vyberove-rizeni-na-podiove-skladby-caspv-pro-xvi-
vsesokolsky-slet-2018.html.  
  
Prezentace Sportu pro všechny 
 Jak jste již byli v minulých Sděleních informováni, na jaro 2018 je naplánována 
prezentace Sportu pro všechny. Hlavním organizátorem akcí je ČOS, resp. jednotlivé sokolské 
župy. 
 Ze strany ČOS je přislíbeno koncem září 2017, příp. začátkem října 2017, předání 
kontaktů na „štáby“ jednotlivých krajských prezentací. 
 VV ČASPV doporučuje všem krajským asociacím zapojit se do těchto akcí. 
 
Hromadná skladba žactva a mládeže 
 Usnesením VH ČASPV z dubna 2017 bylo VV ČASPV uloženo projednat realizaci této 
hromadné skladby. 
 Z tohoto důvodu VV ČASPV rozhodl o dalším prodloužení přihlašování do 30.06.2017. 
 Ve druhé výzvě pro zájemce byly oznámeny výhodnější finanční podmínky pro 
účastníky. I přes usilovnou propagaci této skladby (prostřednictvím KASPV, přes databázi 
kontaktů, web, facebook, časopis apod.) se nepodařilo dosáhnout stanoveného minimálního 
počtu 288 cvičenců. Do uzávěrky se přihlásilo pouze 208 cvičenců. 
 Z tohoto důvodu byly přípravy hromadné skladby žactva a mládeže – Slet ČOS 2018 
ke dni 03.07.2017 ukončeny. 

 
PROPAGACE 
Trička ČASPV 
 ČASPV  nabízí možnost nákupu „chytrých“ triček ČASPV (trička s QR kódem) a to jak 
v tyrkysové barvě a ve žluté barvě. Cena trička je stále 200,- Kč/1 ks. 
 EO nabízí možnost si trička objednat písemně na e-mailu: kubikova@caspv.cz nebo na 
tel. číslech 242 480 321, 777 700 488. 
 Další informace i na e-shopu na: http://www.caspv.cz/cz/e-shop/.  
 

mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/slet-2018-wg-2019/slet-2018-a-wg-2019-skladba-dospelych/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2021-vyberove-rizeni-na-podiove-skladby-caspv-pro-xvi-vsesokolsky-slet-2018.html
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2021-vyberove-rizeni-na-podiove-skladby-caspv-pro-xvi-vsesokolsky-slet-2018.html
mailto:kubikova@caspv.cz
http://www.caspv.cz/cz/e-shop/
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Facebook ČASPV 
 ČASPV informuje o zajímavých akcích a událostech také na facebookových stránkách. 
Sledujte upoutávky a zajímavosti z činnosti ČASPV na odkazu: 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/. 
 
 
Časopis „Pohyb je život“ 
 V minulých dnech bylo do schránek našich cvičitelů doručeno další číslo časopisu 
Pohyb je život s metodickou přílohou „Pojedeme Vltavu aneb Co Čech, to nejen muzikant“. 

Na odkazu http://www.caspv.cz/cz/casopis/ naleznou zájemci jednotlivá vydání 
časopisu a metodických příloh od roku 2008. 

 
RŮZNÉ 
Vyznamenání 
 VV ČASPV schválil návrhy na udělení vyznamenání těmto členům ČASPV: 

Slahučková Jarmila vzorný cvičitel zlatý odznak Litoměřice 

Štěchová Dušana vzorný cvičitel zlatý odznak Litoměřice 

Novotná Ivana vzorný cvičitel zlatý odznak Kolín 

Svobodová Jindřiška vzorný cvičitel zlatý odznak Kolín 

Šedivá Naďa vzorný cvičitel zlatý odznak Kolín 

Zajícová Eva vzorný cvičitel zlatý odznak Kolín 
Pozn.: jména vyznamenaných jsou uvedena bez titulů. 

 

Veřejné slyšení v Senátu 
 Na úterý 26.09.2017 je připravováno ve spolupráci s Českým svazem aerobiku 
FISAF.cz, Českou komorou fitness a Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice další veřejné slyšení s názvem „BE ACTIVE – Pohyb jako elixír života“. 
 ČASPV má na starosti blok týkající se seniorů pod názvem „Pohybová aktivita jako 
prevence, lék a jediný fungující elixír mládí“. 
 Více informací, včetně pozvánky v Souborech ke stažení, naleznou zájemci na: 
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2016-verejne-slyseni-v-senatu.html.  
 
Problematika ochrany osobních údajů 
 Evropská komise vydala 27.04.2016 „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů“ 
neboli GDPR (General Data Protection Regulation), což je dosud nejvíce uceleným souborem 
pravidel na ochranu osobních údajů na světě.  
 GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů 
a začne platit 25. května 2018.  
 Sledujte nově vzniklou stránku na našem webu ČASPV v části „O nás“ 
(http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/).   
 Česká legislativa se teprve připravuje. Předpokládáme výrazné seznámení s novou 
úpravou ochrany osobních údajů na poradě předsedů 05.11.2017. 
 
Veřejný rejstřík a Sbírka listin 
 Upozorňujeme TJ/SK/RC/KASPV, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku,  na 
povinnost ukládat následující dokumenty do Veřejného rejstříku a Sbírky listin: 

https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.caspv.cz/cz/casopis/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/2016-verejne-slyseni-v-senatu.html
http://www.caspv.cz/cz/o-nas/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/
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 Účetní uzávěrky za roky 2015 a 2016 (účetní závěrka za rok 2014 nemusí být 

zveřejněna, bude-li však uvedena není na závadu). Pozn. účetní uzávěrku by měla 

schválit valná hromada spolku. 

 Výroční zprávu spolku za rok 2016. 

 Jakékoliv další změny ve statutárním orgánu, kontrolní komisy, změny adresy spolku 

– formou „Inteligentního formuláře Spolkového rejstříku“ - 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani 

 
POZOR: Při neuvedení těchto údajů rejstříkový soud vyzve spolek k doplnění v přiměřené 
lhůtě, případně může spolek sankcionovat pokutou! 
 
Způsob uložení: 

 Velmi jednoduché je použití datové schránky spolku (ta je zřízena spolku na základě 

jeho žádosti na Czech Pointu zdarma) prostým převedením do PDF formátu a 

odesláním rejstříkovému soudu. 

 Zasláním dokumentů na rejstříkový soud e-mailem s elektronickým podpisem (složité 

a placené, el. podpis nutno každý rok aktualizovat). 

 Zasláním poštou na CD. 

Změna sekretáře Plzeňské KASPV 
 Od 01.09.2017 došlo ke změně na pozici sekretáře Plzeňské KASPV. Novým 
sekretářem Plzeňské KASPV je PaedDr. Alena Kostadinovová, CSc.. Kontakty (telefon, e-mail) 
na nového sekretáře zůstávají stejné. 
 
Porada předsedů 2017 
 V souladu s usnesením VH ČASPV je na neděli 05. 11. 2017 naplánována pracovní 
porada zástupců KASPV. Pozvánka s návratkou bude jednotlivým KASPV zaslána začátkem 
října 2017. 
 Poznamenejte si toto datum do svých diářů. Případné náměty je možno zasílat na 
pecenka@plzen.eu a současně na kaspv@seznam.cz.  
 
Airtrack 
 Od středy 24.5.2017 je možné si rezervovat AIRTRACK na rok 2018. Přesný postup 
rezervace a podmínky naleznou zájemci na: http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/.  
 POZOR!!! Termíny na rok 2018 se již začínají plnit, neotálejte s rezervací. 
 
Úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů 
 Od 01.01.2017 je uzavřena nová smlouva o úrazovém pojištění sportovního prostředí, 
kterou podepsali zástupci ČOV s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. Tato smlouva se vztahuje i na 
všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/ odbory SPV. 
 Na http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html 
v Souborech ke stažení naleznete informační leták s bližšími informacemi o obou typech 
pojištění, včetně odkazu na webové straky s doplňujícími informacemi. 
 ČASPV nebude hromadně sjednávat pojištění odpovědnosti pro instruktory. Zájemci o 
toto pojištěni si musí pojištění sjednat samostatně. 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani
mailto:pecenka@plzen.eu
mailto:kaspv@seznam.cz
http://www.caspv.cz/cz/airtrack-kin-ball/
http://www.caspv.cz/cz/aktuality/1921-pojisteni-urazu-a-odpovednosti.html
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Smlouvy s INTERGRAMem a OSA 
 Obě dvě smlouvy jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČOV. Smlouva 
s INTERGRAMem je uzavřena na dobu neurčitou. Dodatek ke smlouvě s OSA byl podepsán 
v dubnu 2015. 
 
 
 

Mgr. Miroslav Zítko 
předseda ČASPV 

 Libor Pečenka 
člen VV ČASPV 

 

 
 


